Onderzoek naar duurzame
ontwikkeling in de groene sector
(mbo)
Leerlijn mbo
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Kaart 1

Duurzame ontwikkeling in de groene sector MBO

1.1 Inleiding
Tijdens deze lessen ga je je verdiepen in een aantal duurzaamheidsthema’s.
Daarna ga je op bezoek bij een bedrijf. Je onderzoekt hoe het bedrijf omgaat
met duurzaamheid op een bepaald gebied. Je verwerkt de gegevens in een
presentatie. Ook breng je een advies uit aan het bedrijf. Gebruik deze leerlijn om
stap voor stap het onderzoek uit te voeren. Je vult de vragen in je werkboek in.
In de groene sector zijn veel bedrijven actief.
Er zijn productiebedrijven met planten en dieren die ons voedsel maken. Maar
ook kwekerijen die siergewassen produceren. Verder zijn er bedrijven en instellingen die aan zorg, recreatie en natuurbeheer doen. De groene sector staat heel
dicht bij de natuur. Het is dus heel belangrijk om duurzaam te werken!

1.2 Oriëntatie
Om een beeld te krijgen van de groene sector, ga je naar www.youtube.com.
Hier bekijk je een aantal filmpjes. Type in de zoekbalk bijvoorbeeld “groene sector” of “landbouwbedrijf” of “natuurbeheer” of “zorgboerderij” of “tuincentrum”.

1.3 Kies een bedrijf of organisatie
Je hebt nu verschillende bedrijven en organisaties gezien. Bij welk type bedrijf
of organisatie willen jullie het onderzoek naar duurzame ontwikkeling doen? Je
moet er ook echt naar toe, dus maak een keuze waarbij dat mogelijk is. Misschien ken je een geschikt bedrijf van familie, kennissen of buren. Maak gebruik van je eigen netwerk! Schrijf in je werkboek op welk bedrijf jullie gekozen
hebben.
1.4 Bedrijf verkennen
Als je een bedrijf hebt gevonden dan ga je zoveel mogelijk informatie opzoeken
over dat bedrijf. Dit kun je doen door de website te bezoeken.
Zorg ervoor dat je een goede indruk hebt van het bedrijf. Schrijf de belangrijke
dingen die je gevonden hebt op in je werkboek.
1.5 Thema’s verkennen
Voor ieder bedrijf is het mogelijk om duurzamer te gaan werken. Denk aan zaken
als recycling, energie, dierenwelzijn of gewasbescherming etc. Er zijn basiskenniskaarten waarop begrippen rondom duurzaamheid worden uitgelegd. Kies één
of twee duurzaamheidsthema’s die jullie interessant vinden. Ga met behulp van
het internet deze thema’s verkennen. Schrijf dit op in je werkboek.
1.6 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 2

Een goede onderzoeksvraag maken

2.1. Thema kiezen
Als voorbereiding op het bezoek van een bedrijf moeten jullie een duidelijke onderzoeksvraag hebben. Wat willen jullie nu precies onderzoeken op het bedrijf?
Schrijf dit op in je werkboek.
Gebruik als richting jullie gekozen duurzaamheidsthema(’s) (zie opdracht 1.5).
Als je twee thema’s had, dan kies je nu één thema. Schrijf het gekozen thema
op in je werkboek.
2.2 Onderzoeksvraag formuleren
Vaak begint een onderzoeksvraag met woorden als: “hoe” of “wat” of “waar” of
“hoeveel”. Als je die woorden aanvult heb je vaak al een bruikbare onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag moet heel duidelijk en precies zijn. Denk goed na
over de data die je nodig hebt om deze vraag te beantwoorden en of het mogelijk is voor jou om die ook echt te kunnen verzamelen.
Maak bij je gekozen thema de onderzoeksvraag en twee deelvragen. Schrijf dit
op in je werkboek.
Laat je docent de onderzoeksvragen lezen. Hij/zij geeft je een GO/NO-GO om te
starten met je onderzoek.
2.3 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 3

Contact met het bedrijf

3.1 Voorbereiding
1. Zoek het adres en telefoonnummer van het bedrijf op.
Schrijf dit op in je werkboek.
2. Zorg dat je pen en papier hebt.
3. Zorg dat je de onderzoeksvragen erbij hebt.
3.2 Contact maken
1. Start het telefoongesprek met goedemorgen/middag.
2. Zeg je naam en de naam van de school.
3. Noem het doel van dit telefoongesprek:
ik wil graag …………… onderzoeken.
4. Vraag of je hier iemand over kunt spreken.
3.3 Afspraken maken
1. Je vraagt of je het bedrijf/organisatie mag bezoeken.
2. Je vraagt met wie je spreekt en je schrijft dit op in je werkboek.
3. Je schrijft op in je werkboek wat je hebt afgesproken.
3.4 Afsluiten
1. Je herhaalt wat je hebt afgesproken: tot ………. om ………….
2. Je bedankt de persoon voor het gesprek.
3. Je wenst de persoon nog een fijne dag.
3.5 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 4

Het onderzoek uitvoeren

4.1 Het onderzoek uitvoeren
Bij het doen van onderzoek verzamel je informatie. Deze informatie noem je
data. Met data geef je antwoord op je onderzoeksvraag.
Data kun je verzamelen door een interview, iets meten, iets bekijken of een
enquête houden.
Op welke manier willen jullie data verzamelen? Welke materialen of vragen hebben jullie daar voor nodig? Schrijf dit op in je werkboek.
Zorg voor een goede voorbereiding voordat je op pad gaat!
Laat de docent jullie plan lezen. Hij/zij geeft je een GO/NO-GO om op pad te
gaan.
4.2 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 5

De data verwerken

5.1 De data verwerken
De verzamelde data moet je goed bewaren en sorteren, zodat je deze data later
gemakkelijk kunt gebruiken. Zet bijvoorbeeld de data in een tabel of grafiek. Sla
de foto’s en video goed op. Schrijf op in je werkboek hoe je dit gaat verwerken.
5.2 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 6

De conclusies

6.1 De conclusie
Met behulp van deze data ga je antwoord geven op je onderzoeksvraag, zie
opdracht 2.2.
Dit antwoord is je conclusie. Schrijf de conclusie op in je werkboek.
6.2 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 7

Advies aan het bedrijf (actieplan)

7.1 Advies aan het bedrijf
Maak een advies voor verbetering voor het bedrijf over duurzame ontwikkeling.
Schrijf dit op in je werkboek.
Bespreek het met de docent.
Je gaat de onderzoeksresultaten na goedkeuring delen met het bedrijf.
7.2 Wat vind jij ervan?
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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Kaart 8

Kennis en ervaring delen
Als afronding ga je het onderzoek delen met de klas.
Dit ga je delen door middel van een presentatie. De presentatie kun je op verschillende manieren vormgeven, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, een
Prezi, een poster, een zelf gemaakt filmpje, een website, een app of een quiz.
Kies met je groepje en in overleg met je docent een manier om je presentatie
vorm te geven. Gebruik de antwoorden uit je werkboek bij het maken van de
presentatie.
Waar de presentatie aan moet voldoen lees je hieronder.

8.1 Titel
Een woord of korte zin passend bij het onderzoek.
8.2 Inleiding
Verwerk:
- Soort bedrijf of organisatie (opdracht 1.3)
- Het thema (opdracht 2.1)
- Je onderzoeksvraag (opdracht 2.2)
8.3 Werkwijze
Verwerk:
- De voorbereiding (opdracht 3.1)
- De gemaakte afspraken (opdracht 3.3)
- Hoe je data verzameld hebt (opdracht 4.1)
- De gebruikte materialen (opdracht 4.1)
8.4 Resultaten
Verwerk:
- De data: wat heb je gezien, gehoord, geproefd, gevoeld, gemeten.
- Foto’s van voor/na (kaart 5)
8.5 Conclusies
Verwerk:
- Wat is er uit je onderzoek gekomen?
Beschrijf kort en duidelijk het antwoord op je onderzoeksvraag (kaart 6)
- Wat is je advies aan het bedrijf? (kaart 7)
8.6 Wat vind jij ervan?
Gebruik nu al jouw eigen antwoorden van de paarse vragen. Maak hier een korte
samenvatting van.
Iedereen uit de klas gebruikt deze samenvatting in zijn presentatie.
8.7 Layout
Verwerk:
- Kies een duidelijke indeling
- Gebruik steekwoorden of korte zinnen.
- Gebruik grote letters die op afstand leesbaar zijn.
- Gebruik foto’s en evt. een filmpje.
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Kaart 9

Zelfbeoordeling

9. Zelfbeoordeling
Beantwoord deze vraag in je werkboek.
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